
 

     ESCOLA SECUNDÁRIA C/3º CICLO DO ENSINO BÁSICO DE LOUSADA 
     PM - 7º Ano de escolaridade 
 

 

Conteúdos para o teste da disciplina de Matemática – 04/12/2008 

• Critérios de divisibilidade; 
• Números primos e números compostos; 
• Decomposição em factores primos; 
• Potências de expoente natural. Operações com potências; 
• Raiz quadrada e raiz cúbica; 
• Valores aproximados e arredondamentos; 
• Expressões com variáveis; 
• Áreas de figuras planas. 
 

Objectivos/Competências 

• Obter números, a partir de outros por composição e por decomposição; 
• Procurar estratégias adequadas à resolução de problemas com números; 
• Decompor um número em factores primos, usando critérios de divisibilidade por 2, 3 e 5; 
• Operar com potências e, sempre que oportuno, usar regras para multiplicar e dividir potências com a mesma base ou com 

o mesmo expoente, calcular potências de potência e potências de expoente nulo; 
• Determinar quadrados, cubos e valores aproximados da raiz quadrada ou raiz cúbica usando tabelas ou a calculadora; 
• Utilizar as expressões com variáveis na resolução de problemas; 
• Resolver problemas envolvendo áreas de figuras e o volume do cubo, recorrendo às fórmulas estudadas 

Além disso, deves ainda: 

• Interpretar informação contida em tabelas, gráficos… 

• Resolver desafios matemáticos/problemas de estratégia; 

• Saber comunicar matematicamente ( conhecer os símbolos matemáticos, explicar raciocínios, descrever estratégias de 
resolução de problemas, … 

Deves estudar: 
 Pelos cadernos de Matemática e de Estudo Acompanhado e pelo manual; 

 Pelas fichas realizadas nestas duas disciplinas, ao longo do primeiro período; 

 Pelo caderno de actividades; 

 Pelo site: http://planomat.wordpress.com/ que contém informações importantes sobre os Números 

Amigos e sobre a Raiz Quadrada, etc. 

 

 

 

1. Dois autocarros saíram da Central de Camionagem às 8 horas. 

Sabendo que um faz o seu circuito em 35 minutos e outro faz o seu circuito em 20minutos, a 

que horas é que se encontram novamente na Central de camionagem? 

 

2. Calcula o valor das seguintes expressões numéricas, utilizando sempre que possível as regras das operações 

com potências. 
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3. À volta de uma piscina quadrada com 197 m2 de área colocou-se uma vedação de vidro,  

para protecção das crianças. (para este efeito o vidro vende-se em metros lineares) 

Quantos metros de vidro são necessários para vedar a piscina? 

 

 



4.  A Madalena pensa arrumar um cubo de madeira com 8000 cm3 de volume numa caixa de sapatos que tem de 

altura 18,5 cm. Será possível fechar a caixa? 

 

5.  A irmã da Maria tem menos 11 anos do que ela. Sendo m a idade actual da Maria, representa: 

a) A idade actual da irmã da Maria. 

b) A soma das idades das duas irmãs daqui a seis anos. 

 

6. Considera as figuras:  

a) Escreve uma expressão simplificada que represente o perímetro  

de cada figura. 

b) Considera 4,5y =  e determina o perímetro da figura A. 

c) Considera 5,4a=  e 5b= e determina o perímetro da figura B. 

7. A fórmula que converte a temperatura medida em graus Celsius (ºC) em temperatura medida em graus 

Fahrenheit (ºF) é dada por: 32
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C
F . 

a. Copia e completa a tabela: 

C, em ºC 0 10 20 30 40 100 

F, em ºF       

 

 

b. A temperatura máxima em graus Celsius no dia 22 de Agosto na cidade de Beja foi 42,5ºC. Qual foi a 

temperatura em graus Fahrenheit? 

8. Um campo rectangular tem , metros, as dimensões indicadas na figura. 

 

 

 

 

 

a. Escreve uma expressão simplificada para o seu perímetro. 

b. Completa a tabela, calculando o perímetro e a área do campo. 

x, em metros 60 70 75 100 

Perímetro, em 

m 

    

Área, em 2
m   

 

   

 

9. Calcula a área de cada uma das seguintes figuras: 

 

 

a.                                                           b.  

 

 

 



c.                                                   d.                                                     e.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

f.                                                                               g.                                                 h. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Considera os seguintes números: 

0, 1, 2, 13, 18, 23, 29, 33, 39, 45, 47, 49, 110, 245, 343, 696 

Indica: 

a. Um múltiplo de 2; 

b. Um número divisível por 9; 

c. Um múltiplo de 3 que seja par; 

d. Um primo ímpar; 

e. Um número composto múltiplo de 11; 

f. Um quadrado perfeito; 

g. Um cubo perfeito; 

h. Um número cuja raiz quadrada seja superior a 6 e inferior a 7; 

i. Um múltiplo de todos os números; 

j. Um divisor de todos os números. 

11. Decompõe em factores primos os números 39 e 245. 

 

12. Que dimensões pode ter um terreno rectangular com 39  m 2  de área? 

 

 

13. O Pedro comeu 
5

2
 dos bombons de uma caixa que tinha 60. Determina: 

a. O número de bombons que ficou na caixa. 

 

 

 

 



14. O Talude 

Resolve o problema que se segue recorrendo a uma composição 
matemática 

 

 

 

 

 

Bom Trabalho! 

A equipa do PM 

 

 

 

 

 

 

 


